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TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İL SINIRLARINDA BULUNAN İŞYERLERİNE
BELİRSİZ SÜRELİ

İŞÇİ OLARAK 25 DEMİRYOLU TRAFİK OPERATÖRÜ
ALINACAKTIR.

İşgücü Talepler�m�z 19.10.2021 – 25.10.2021 tar�hler� arasında İŞKUR’da yayınlanacaktır.

Genel Şartlar

1-Dem�ryolu Traf�k Kontrolörü sanat kolunda �şe alınacak adaylar İSTANBUL �l sınırlarında bulunan
�şyerler�m�zde çalıştırılacaktır.

2-Adaylarda, İŞKUR’da �lan ed�len �şgücü taleb�n�n son başvuru tar�h� �t�bar�yle 46 yaşından gün almamış
olmak,

3-Adaylarda, İŞKUR’da �lan ed�len �şgücü taleb�n�n son başvuru tar�h� �t�barıyla meslek l�seler�n�n Elektr�k,
Elektron�k, Elektr�k Elektron�k, Mak�ne, Motor, Mekatron�k bölümler� �le meslek yüksekokullarının Elektr�k,
Elektron�k, Elektr�k Elektron�k, Mak�ne, Motor, Mekatron�k programları ve denkl�k grubunda yer alan bölüm
ve programların b�r�nden mezun olmak L�sans mezunu olarak gelenler�n başvuruları kabul ed�lmeyecekt�r.

4- Adaylarda, İŞKUR’da �lan ed�len �şgücü taleb�n�n son başvuru tar�h� �t�barıyla kent �ç� raylı s�stemlerde 3
yıl tren sürücüsü (Tren Mak�n�st�, Tramvay/Metro Sürücüsü (Vatman)) veya 2 yıl traf�k kontrolörü
(Dem�ryolu Traf�k Kontrolörü, Traf�k Baş Kontrolörü (Dem�ryolu), Kent İç� Raylı S�stemler Traf�k
Kontrolörü) olarak çalışmış olma şartı aranmaktadır. Adaylar bu çalışmalarını karekodlu SGK Tesc�l ve
H�zmet Dökümü �le belgeleyecekt�r. Bu belge e-devlet ş�fres� �le www.turk�ye.gov.tr. adres�nden alınacaktır.

5- İŞKUR’ca gönder�len n�ha� l�stedek� adayların; �landa bel�rt�len şartları taşıyıp taşımadıkları noter
huzurunda 17.11.2021 tar�h�nde yapılacak kura çek�m� önces� aşağıda bel�rt�len belgeler �le TCDD web s�tes�
(http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde �lan ed�lecek tar�hler arasında TCDD İşletmes� Genel
Müdürlüğü İnsan Kaynakları Da�res� Başkanlığında kontrol ed�lecek ve belgeler� alınacaktır.

6- Tecrübe şartı �stenen talepler�m�ze başvuru yapan adaylar, bunu belgeleyemed�kler� takd�rde haklarında
tutanak düzenlenecek ve Türk�ye İş Kurumuna gerekl� şartları taşımadığı �ç�n başvurusunun kabul ed�lmed�ğ�
b�ld�r�lecekt�r.

İsten�len belgeler;

-Nüfus cüzdanı fotokop�s�,

-TC K�ml�k numarasının yazılı olduğu adl� s�c�l kaydı belges� (Cumhur�yet Savcılığından veya e-devlet
ş�fres� �le www.turk�ye.gov.tr. adres�nden) alınacaktır. Adl� s�c�l kaydı bulunanlar, adl� s�c�l kaydında geçen
kararlarla �lg�l� mahkeme kararlarını get�recekt�r.

-Öğren�m belges� fotokop�s� (Öğren�m belges�nde alanı/dalı bel�rt�lm�ş olacaktır.)

-Askerl�k durum belges� (Get�recekler� belgede terh�s, tec�l, bedell� veya muaf olduğunu bel�rt�lecekt�r.), 

- E-devlet ş�fres� �le www.turk�ye.gov.tr. adres�nden alınan Yerleş�m Yer� (İkametgah) ve D�ğer Adres
Belges�

- E-devlet ş�fres� �le www.turk�ye.gov.tr. adres�nden alınan Karekodlu SGK Tesc�l ve H�zmet Dökümü,

-TCDD web s�tes� (http://www.tcdd.gov.tr duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep B�lg� Formu (Form
tükenmez mav� kalemle el yazısıyla doldurulacak ve �mzalanacaktır.),
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7-İŞKUR’da �lan ed�len �şgücü taleb� �ç�n Evrak tesl�m� yapan adayların taleb�n 4 katı veya altında olması
durumunda noter huzurunda kura çek�m� yapılmayacaktır.

8- N�ha� l�stede bulunup, evrak tesl�m� yapan adayların taleb�n 4 katından fazla olması durumunda, sözlü
sınava katılacaklar 17.11.2022 tar�h�nde saat 10.00 da TCDD İşletmes� Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları
Da�re Başkanlığı Anafartalar Mah. H�podrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adres�nde noter huzurunda kura
çek�m� �le bel�rlenecekt�r.

9- TCDD web s�tes� (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde �lan ed�lecek tar�hler arasında yapılacak
sözlü sınavda adaylar sınav kurul üyeler�nce; özgüvenler�n�n 10 puan, yazılı �let�ş�mler�n�n 10 puan, sözlü
�let�ş�mler�n�n 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındak� yetenekler� 20 puan olmak üzere becer�
alanında 50 puan üzer�nden, mezun oldukları okul bölümüyle �lg�l� her soru 10 puan üzer�nden
değerlend�r�lecekt�r. Meslek� ter�m 1 soru, meslek� yapı malzemeler� 2 soru ve tekn�k konulardan 2 soru
olmak üzere meslek� alanda 50 puan, toplam 100 puan üzer�nden değerlend�r�lecekt�r. Adayın başarı puanı
sözlü sınavında almış olduğu puandır. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak
suret�yle talep ed�len �şç� sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday bel�rlenecekt�r. 

10-Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olup, dem�ryolu traf�k kontrolörü olarak �şe başlatılacak
adaylardan;

Dem�ryolu Emn�yet Kr�t�k Görevler Yönetmel�ğ� A Grubu Sağlık Şartlarımıza Göre;

Dem�ryolu Emn�yet Kr�t�k Görevler Personel�ne Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetk�l� Hastanelerden
herhang� b�r�nden 8 hek�m �mzalı (8 branşın (göz, kulak burun boğaz, dah�l�ye, nöroloj�, genel cerrah�,
ps�k�yatr�, kard�yoloj�, ortoped� ve travmatoloj�) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu �stenecekt�r.

Sözlü sınavını kazanan asıl adayların almış oldukları sağlık kurulu raporunda “A grubu emn�yet kr�t�k
görevlerde çalışır” �bares� �le görme/�ş�tme muayeneler� hakkında �sten�len değerlend�rme sonuçları
bulunmayanlar �şe başlatılmayacaktır.

-TCDD Sağlık ve Ps�kotekn�k Yönerges� gereğ�nce grup tesp�t� ve ps�kotekn�k değerlend�rmes� yapılacak
sanat kolları �ç�n adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup bel�rley�c�ler� tarafından
değerlend�r�lecekt�r. Grubu uygun olan adaylar, ps�kotekn�k değerlend�rmes�ne gönder�lecekt�r. Grubu uygun
olmayan adayların �şe başlama �şlemler� sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. Ps�kotekn�k
değerlend�rme sonucunda yeterl� görülen adayın ataması yapılacaktır. Yeters�z görülen aday b�r ay �çer�s�nde
�k�nc� kez ps�kotekn�k değerlend�rmeye gönder�lecekt�r. İk�nc� kez yeters�z görülen adayın �şe
başlama �şlemler� sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.

11-Teşekkülümüzde görev alacak Dem�ryolu Traf�k Kontrolörü 4857 sayılı İş Kanununa tab�� olarak görev
yapacaktır.

12-İşe başlayan Dem�ryolu Traf�k Kontrolörü deneme süres� 4 ay olup, deneme süres� �çer�s�nde başarısız
olanların �ş sözleşmes� fesh ed�lecekt�r.

13-Ataması yapılan adaylar, atandığı �şyer�nde en az 5 yıl çalışacak, bu süre �çer�s�nde nak�l
�steyemeyecekt�r.

14-Ataması yapılan adaylar, vard�yalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılab�lecekt�r.

15-Ataması yapılıp �şe başlayan adaylardan 7 yıl �çer�s�nde �ş sözleşmes�, 4857 sayılı İş Kanununun 25 �nc�
maddes�n�n �k�nc� fıkrasına göre feshed�lenler �le �st�fa suret�yle ayrılan tren teşk�l �şç�ler�nden görmüş
oldukları eğ�t�m, kurs, staj vb. eğ�t�m programları süres�nce aldıkları ücret �le eğ�t�m programına a�t mal�yet�n
güncel olarak hesap ed�lerek tutarın ½ s� tazm�nat olarak ger� alınacaktır.
 


